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Virgin cold-pressed coconut oil separation from coconut milk using refrigerated centrifuge 
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บทคัดย่อ 

นํา้มนัมะพร้าวสกดัเย็นบริสทุธ์ิ (Virgin cold-pressed coconut oil, VCO) ประกอบด้วย กรดไขมนัสาย

ปานกลาง (medium-chain fatty acids) ท่ีอ่ิมตวัในปริมาณสงูถึง 60 เปอร์เซ็นต์ เช่น กรดลอริค (คาร์บอน 12 

อะตอม) 48-52% กรดคาปริค (คาร์บอน 10 อะตอม) 6.7 % และกรดคาปริลิค (คาร์บอน 8 อะตอม) 7.8%  ซึง่

สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลงังานได้อย่างรวดเร็วเม่ือเข้าสูร่่างกาย ถกูดดูซมึและเผาผลาญได้ดี การทดลองนีศ้กึษา

กรรมวิธีการแยกนํา้มนัมะพร้าวออกจากกะทิจากสถานะของเหลว กะทิถูกทําให้แข็งตวัก่อนการสกดันํา้มนัมะพร้าว

เพ่ือให้เกิดการรวมตวัของไขมนัในกะทิ ณ อณุหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ท่ี เวลา 0, 2, 4 และ 6 ชัว่โมง นําไปเหว่ียง

แยกด้วยเคร่ืองป่ันเหว่ียงควบคมุอณุหภูมิท่ีสภาวะอณุหภูมิ 26 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 7,000 รอบต่อนาที 

เป็นเวลา 50 นาที กะทิถกูแบ่งได้เป็น 3 ชัน้ คือ ชัน้บนเป็นนํา้มนัมะพร้าวบริสทุธ์ิ  ชัน้กลาง คือ ชัน้ครีม และชัน้ล่าง

คือ นํา้เปรีย้ว พบว่า กะทิท่ีแช่แข็งเป็นเวลา 2 ชัว่โมง เปอร์เซ็นต์ของนํา้มนัมะพร้าวสงูท่ีสดุ คือ 26.25 และร้อยละ

ผลได้ทัง้หมด 95.74 % การศกึษาอณุหภูมิท่ีเหมาะสมในการเหว่ียงแยกมนัมะพร้าวด้วยเคร่ืองป่ันเหว่ียงควบคุม

อณุหภมิู ท่ีอณุหภมิูตา่งกนั คือ 15, 20 และ 26 องศาเซลเซียส พบว่าท่ี 15 และ 20 องศาเซลเซียส ไม่สามารถแยก

นํา้มนัมะพร้าวได้จึงนํา มาเหว่ียงแยกท่ี 26 องศาเซลเซียสซํา้อีกครัง้ พบว่าได้ปริมาณเปอร์เซ็นต์นํา้มนัมะพร้าว 

32.85 เท่ากนั และ ร้อยละผลได้ทัง้หมด 98.82% และ 97.45%  ตามลําดบั 

 

ABSTRACT 

Virgin cold-pressed coconut oil (VCO) is composed of approximately 60 % saturated medium-

chain fatty acids (MCFAs) of total oil such as lauric acid acid (C-12,48-52%), carpic acid   (C-

10,6.7%)and caprylic acid (C-8,7.8%) It is rapidly converted into energy after intake. It is absorbed and 

catabolized in human body very well.  The suitable process for separating VCO from coconut milk was 

studied. Coconut milk was frozen before VCO separation to obtain fat aggregation at -30 oC for 0, 2, 4 

and 6 h. After that it was centrifuge at 26 oC and 7,000 rpm for 50 min.The coconut milk was separated 

into 3 layers top layer was VCO, medium layer was cream layer and bottom layer was water from 

coconut milk. Frozen coconut milk for 2 h provided the highest VCO of 26.25% and total yield of 

95.74%. The suitable temperature used in refrigerated centrifuge for VCO separation was also studied. 

Coconut milk was centrifuged at the different temperature of 15 oC, 20 oC and 26 oC. It revealed that 
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centrifuging at 15 oC and 20 oC couldn’t provide VCO separation. Re-centrifugation, at 26 oC was 

applied. The result showed that both temperature provided 32.85% VCO and 98.82 and 97.45% total 

yields, respectively.  

Key Words: Virgin cold-pressed coconut oil, medium-chain fatty acid (MCFAs), lauric acid 
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คาํนํา 

นํา้มนัมะพร้าวบริสทุธ์ิ (Virgin coconut oil) คือนํา้มนัท่ีได้จากการสกัดแยกนํา้มนัจากเนือ้ผลของลูก

มะพร้าว (Cocos nucifera L.) ซึง่เป็นพืชในตระกูลปาล์ม และได้มีกระบวนการสกดัแยกจากเนือ้มะพร้าวโดยไม่

ผ่านกระบวนการท่ีใช้ความร้อนสงู และไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปทางเคมี เรียกว่า นํา้มนัมะพร้าวสกดัเย็น (cold- 

pressed coconut oil)  ประกอบด้วย กรดไขมนัขนาดปานกลาง (medium chain fatty acid) ท่ีอ่ิมตวัในปริมาณสงู

ถึง 60 % ของกรดไขมนัทัง้หมด 1ได้แก่ กรดลอริค คาร์บอน 12 อะตอม 47.5% กรดคาปริค คาร์บอน 10 อะตอม

6.7% และกรดคาปริลิค คาร์บอน 8 อะตอม 7.8% ซึง่เม่ือกรดลอริกเข้าสู่ร่างกาย จะถูกเปลี่ยนเป็น โมโนลอริน 

สามารถยับยัง้ไวรัส แบคทีเรีย เชือ้รา และยีสต์ กรดไขมนัท่ีมีสายยาว (long chain fatty acids) จะถูกสะสมใน

เนือ้เย่ือ รอการย่อยสลายจากเอนไซม์ท่ีผลิตจากตับ นอกจากนี ้0พบกรดลอริคในนํา้นมแม่ ซึ่งเป็นปริมาณเพียง

พอท่ีจะป้องกนัทารกจากการติดเชือ้ การเจ็บป่วย และช่วยในการรับสารอาหารท่ีมีคณุค่าในสภาวะปกติทัว่ๆ ไป 0 

(Marina et al., 2009) นํา้มนัมะพร้าวเป็นนํา้มนัท่ีมีประโยชน์ต่อสขุภาพไม่เป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค เพราะนํา้มนั

มะพร้าวช่วยกระตุ้นเมตาบอลิสซมึ ซึง่ทําให้โมเลกลุของนํา้มนัมะพร้าวมีขนาดเลก็กวา่โมเลกลุของนํา้มนัอ่ืนๆ จึงถูก

ย่อยได้เร็วโดยจะผ่านจากกระเพาะไปยงัลําไส้ จนเกิดการสร้างพลงังานท่ีตบัขึน้และร่างกายสามารถนําไปใช้เป็น

พลงังานทนัที แทนท่ีจะสะสมเป็นอาหารสํารองในรูปของไขมนัท่ีไปสะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในส่วนของ

งานวิจยันี ้ศกึษาการแยกนํา้มนัมะพร้าวสกดัเย็นบริสทุธ์ิจากนํา้กะทิด้วยเคร่ืองป่ันเหว่ียงแบบควบคมุอณุหภูมิ โดย

กะทิถูกทําให้แข็งตวัก่อนการสกดันํา้มนัมะพร้าวแล้วจึงทําลายอิมลัชั่นด้วยเคร่ืองป่ันเหว่ียงควบคุมอุณหภูมิ ด้วย

สภาวะท่ีเหมาะสม เพ่ือรักษากลิ่นและคณุภาพความใสของนํา้มนัมะพร้าวสกดัเย็นให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมาก

ท่ีสดุ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การคัน้กะทสิด  

นํามะพร้าวห้าวผ่าซีกขูดด้วยเคร่ืองขูดอตัโนมติั จนได้เป็นเนือ้มะพร้าวขูด 1 กิโลกรัม หลงัจากนัน้คัน้กะทิ

สดจากเนือ้มะพร้าวท่ีได้ ด้วยเคร่ืองคัน้กะทิอตัโนมติั โดยไมผ่สมนํา้จะได้กะทิเข้มข้น  

การทดสอบการแขง็ตัวของกะททิี่เวลาต่างๆ 

 นํากะทิแบ่งใสข่วดพลาสติกสําหรับป่ันหว่ียง เป็น 4 ส่วนเท่ากนั จํานวน 4 หลอด แช่แข็งภายใต้อณุหภูมิ -

30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0, 2, 4 และ 6 ชัว่โมง เพ่ือให้เกิดการรวมตวัของไขมนัในกะทิ 

การทดสอบกลิ่นของกะททิี่ควบคุมที่ช่ัวโมงต่าง ๆ 

ทําการทดสอบกลิ่นด้วยการดมกลิ่นของกะทิท่ีแช่แข็ง ณ อณุหภมิู -30 องศาเซลเซียส เม่ือครบชัว่โมง 0, 2, 

4 และ 6 ชัว่โมง ก่อนเข้าเคร่ืองป่ันเหว่ียงควบคมุอณุหภมิู  
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การป่ันแยกนํา้มันมะพร้าวด้วยเคร่ืองป่ันเหว่ียงควบคุมอุณหภูม ิ

ป่ันแยกนํา้มนัมะพร้าวจากกะทิด้วยเคร่ืองป่ันเหว่ียงแยกสาร (Sorvall RC 26 Plus) ขนาดของโรเตอร์ คือ 

SLA 1500 ท่ีความเร็ว 7,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 50 นาที ควบคุมอุณหภูมิท่ี 26 องศาเซลเซียส ตลอดการ

ทดลอง 

การทดสอบการแยกชัน้ของกะทเิม่ือป่ันเหว่ียงที่อุณหภูมิต่างๆ ด้วยเคร่ืองป่ันเหว่ียงควบคุมอุณหภูมิ 

 กะทิท่ีแช่แข็งท่ี -30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง นําไปเหว่ียงแยกด้วยเคร่ืองป่ันเหว่ียงควบคุม

อณุหภูมิ ภายใต้อณุหภูมิต่างๆ คือ 15, 20 และ 26 องศาเซลเซียส ท่ีความเร็ว 7,000  รอบต่อนาที เป็นเวลา 50 

นาที โดยท่ี อณุหภูมิ 15 และ 20 องศาเซลเซียส ต้องทําการป่ันเหว่ียงซํา้อีกครัง้ท่ี 26 องศาเซลเซียส ณ ความเร็ว 

7,000  รอบตอ่นาที เป็นเวลา 50 นาที 

ทดสอบการคืนรูปของนํา้มันมะพร้าวหลังการแช่เยน็  

 ศกึษาการเปลี่ยนคืนรูปจากของแข็งเป็นของเหลวของนํา้มนัมะพร้าวสกดัเย็นหลงัให้ความเย็นท่ีอณุหภูมิ 9 

องศาเซลเซียส ภายในเวลา 24 ชัว่โมง ทําให้เกิดการคืนรูปโดยการตัง้ทิง้ไว้ท่ีอณุหภูมิ 27-30 องศาเซลเซียส ภายใน

เวลา 2 ชัว่โมง 

ปริมาณความชืน้  

ศกึษาปริมาณความชืน้ในกากมะพร้าวด้วยวิธี AOAC (1990)  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

เวลาที่เหมาะสมต่อการแขง็ตัวของกะทเิพื่อสกัดนํา้มันมะพร้าวบีบเยน็ 

กะทิถูกเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแข็ง ภายใต้อณุหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ท่ี เวลา 0, 2, 4 และ 6 

ชัว่โมง เพ่ือให้เกิดการรวมตวัของไขมนั ลกัษณะของกะทิหลงัการแข็งตวัแสดงดงั Table1 ปรากฏวา่ ท่ีเวลา 0 ชัว่โมง 

กะทิจะเป็นของเหลวสีขาวขุ่นและมีความหอมละมนุของกะทิ ส่วนท่ีเวลา 2, 4 และ 6 ชัว่โมง กะทิมีสีขาวขุ่น และ

เร่ิมแข็งตวัเพ่ิมขึน้ ตามลําดบั สง่ผลให้ระดบัความหอมของกะทิลดลงเม่ือเทียบกบัท่ีเวลา 0 ชัว่โมง และพบวา่ในช่วง

การแช่แข็ง 2 ชัว่โมง กะทิมีลกัษณะกึง่แข็งกึง่เหลวและมีระดบัความหอมปานกลาง จงึเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ

ในการเหว่ียงแยก 

 

Table 1 Characteristics of coconut milk frozen at -30 ° C at various time 

Time (h) Characteristics of coconut milk  

0 Coconut milk is a liquid. The gentle aroma of fresh coconut milk. 

2 Coconut milk is become to solids by coagulation of the outer tube, the liquid in the 

middle and gentle aroma of fresh coconut milk. 

4 Coconut milk coagulation of solid and moderate fragrance. 

6 Coconut milk coagulation is very solid and a little aroma.  

 

นํากะทิ ณ เวลาตา่งๆ ไปป่ันเหว่ียง เพ่ือแยกนํา้มนั ด้วยเคร่ืองป่ันเหว่ียงควบคมุอณุหภมิู (refrigerated 

centrifuge) ท่ีอณุหภมิูท่ี 26 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 7,000 ตอ่นาที เวลา 50 นาที (Figure1, Table 2) 
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Figure 1 The separation of the frozen coconut milk. at 0, 2, 4 and 6 h (Right to left). After using  

  refrigerated centrifuge 

 

Table 2 Separation of coconut milk after centrifugation through frozen time 

Time (h) Virgin cold pressed 

coconut oil (%) 

Water from 

coconut milk (%) 

Cream 

(%) 

Sediment 

(%) 

Total yields 

(%) 

0 - 50.62 6.4 1.35 - 

2 26.25 53.75 10.23 5.80 95.74 

4 25.25 48.75 7.71 5.75 87.83 

6 25.00 50.62 6.75 5.65 88.03 

 

Table 2 พบวา่ การป่ันแยกกะทิท่ีแช่แข็งท่ี 0 ชัว่โมง กะทิมีการแยกชัน้ 2 ชัน้ คือ ชัน้บน ครีมขาวมีลกัษณะ

เนือ้ละเอียดจบัตวักนัแน่นและชัน้ล่าง การป่ันแยกกะทิท่ีแช่แข็งเป็นเวลา 2 ชัว่โมง กะทิมีการแยกชัน้ 3 ชัน้ คือ ชัน้

บนคือ นํา้มนัมะพร้าวใสชัน้กลาง คือ ครีมขาว มีลกัษณะเนือ้ละเอียดจบัตวัเป็นแผ่น และชัน้ลา่งสดุ คือ นํา้เปรีย้ว มี

ปริมาณ 53.75% ท้ายหลอดจะพบตะกอนของสว่นท่ีเป็นแป้งท่ีไมส่ามารถละลายนํา้ได้และเศษมะพร้าวขูดท่ีปนมา

กบักะทิจึงเกิดการรวมตวักันกลายเป็นตะกอน ส่วนการป่ันแยกกะทิท่ีแช่แข็งเป็นเวลา 4 และ 6 ชัว่โมง กะทิมีการ

แยกชัน้ 3 ชัน้ มีลกัษณะใกล้เคียงกนักบัการป่ันแยกกะทิท่ีแช่แข็งเป็นเวลา 2 ชัว่โมง แต่แตกต่างของส่วนของชัน้

กลาง ครีมขาว มีลกัษณะแตกกระจายเป็นแพลอยบนนํา้เปรีย้วในเวลา 4 และ 6 ชัว่โมงของการแช่กะทิท่ี 0 ชัว่โมง

ของการแช่แข็งกะทิ กะทิไม่สามารถแยกชัน้เป็นนํา้มนัมะพร้าวได้หลงัจากป่ันเหว่ียง (สคุนธ์ช่ืน, 2542) เน่ืองจาก 

กะทิมีสถานะเป็นของเหลว เม่ือถูกการเหว่ียงแยกสารจะไม่สามารถเกาะตวัรวมกันได้ จึงปรากฏเพียง 2 ชัน้ ซึ่ง

แตกตา่งจาก ท่ี 2, 4 และ 6 ชัว่โมงของการแช่แข็งกะทิท่ีมีการแยกชัน้อย่างชดัเจน กลา่วคือ กะทิท่ีผ่านการแช่แข็งจะ

มีประสิทธิภาพในการแยกชัน้นํา้มนัมะพร้าวได้ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นํา้มนัมะพร้าวอยู่ท่ี 26.25% และร้อยละผลได้ 

95.74% ของท่ี 2 ชัว่โมงของการแช่กะทิ และเม่ือทําการคัน้กะทิด้วยเคร่ืองคัน้กะทิอตัโนมติัอาจไม่สามารถคัน้กะทิ

ได้ 100 % จากเนือ้มะพร้าวขูด ดงันัน้จึงต้องมีปริมาณกะทิท่ีเหลืออยู่ในกากมะพร้าว โดยมี %ความชืน้ของกาก

มะพร้าวอยู่ท่ี  55.80% 
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อุณหภูมิที่เหมาะสมในการป่ันเหว่ียงกะทด้ิวยเคร่ืองป่ันเหว่ียงควบคุมอุณหภูมิ  

เน่ืองจากคุณสมบัติของนํา้มนัมะพร้าว ท่ีสําคญัข้อหนึ่งระบุว่า จะแข็งตวัเม่ือ อุณหภูมิต่ํากว่า 26 องศา

เซลเซียส จึงได้ทดลองเพ่ือแยกนํา้มนัมะพร้าวท่ีเก็บ ณ อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ตามท่ีได้

ทดลองแล้วจาก Table 1 และ Table 2 มาป่ันเหว่ียงแยกนํา้มนั ณ อณุหภูมิ 15, 20 และ 26 องศาเซลเซียสเป็น

เวลา 50 นาที  ผลการทดลองแสดงดงั (Figure 2, Table 3)  

 

 

 

 

 

 

Figure 2 The separation of coconut milk after using refrigerated centrifugation. At 15, 20 and 26 oC (15  

 and 20 oC couldn’t provide VCO separation and Re-centrifugation at 26 oC)  

 

Table 3 Separation of coconut milk with using refrigerated centrifuge at various temperatures 

Temperature 

(oC) 

Virgin cold pressed 

coconut oil (%)  

Water from 

coconut milk (%) 

Cream 

 (%) 

Sediment 

 (%) 

Total yields 

(%) 

26 

20* 

15* 

30.47 

32.85 

32.85 

54.76 

54.76 

58.57 

8.91 

6.30 

4.93 

4.90 

4.85 

4.93 

99.06 

98.82 

97.45 

* 15 and 20 oC couldn’t provide VCO separation. Re-centrifugation at 26 oC. 

 

ผลการป่ันเหว่ียงท่ี อณุหภมิู 15 และ 20 องศาเซลเซียสของกะทิ พบวา่ มีการแยกชัน้ 3 ชัน้ คือ ชัน้บน คือ

นํา้มนัมะพร้าว ในปริมาณน้อยมากชัน้กลาง คือ ครีมขาวเป็นของแข็งเนือ้ละเอียดและชัน้ลา่งคือนํา้เปรีย้วมีปริมาณ 

58.57% และ 54.76% เม่ือทําการเหว่ียงแยกสารท่ีสภาวะข้างต้น พบวา่ ไมส่ามารถแยกชัน้นํา้มนัมะพร้าวได้ ใน

รอบท่ี 1 จงึ แก้ไข้โดยการเหว่ียงแยกซํา้ ท่ีสภาวะ ณ อณุหภมิู 26 องศาเซลเซียส ความเร็ว 7,000 รอบตอ่นาที เวลา 

50 นาที ซึง่ได้ผลการแยกชัน้ท่ี ใกล้เคียงกบัชดุควบคมุ (ท่ี 26 องศาเซลเซียส) คิดเป็นเปอร์เซน็ต์นํา้มนัมะพร้าวของ

อณุหภมิู 15 และ 20  องศาเซลเซียส อยู่ท่ี 32.85%  และร้อยละผลได้ 97.45  และ 98.82% ตามลําดบั  ดงันัน้ สรุป

ได้วา่การลดอณุหภมิูให้ต่ํากวา่ 26 องศาเซลเซียส สง่ผลให้กะทิมีความแข็งตวัและไมส่ามารถแยกนํา้มนัมะพร้าวได้ 

เพราะคณุสมบติัการแข็งตวัของนํา้มนัมะพร้าวจะอยู่ในช่วงอณุหภมิูต่ํากวา่ 26 องศาเซลเซียส (ณรงค์, 2554) สว่น

ร้อยละความชืน้ของกากมะพร้าว 57.75%  

การคืนรูปของนํา้มันมะพร้าวหลังการแช่เยน็ ณ อุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส  
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 นํา้มนัมะพร้าวสกัดเย็นถูกแช่เย็น ณ อุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส เวลา 24 ชั่วโมง ผลปรากฏว่า นํา้มนั

มะพร้าวเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง สีขาวขุ่น และยงัคงมีความหอมของกะทิ ทําการศกึษาการคืนรูป

ของนํา้มันมะพร้าวจากสถานะของแข็งเป็นของเหลว โดยการตัง้ทิง้ไว้ท่ีอุณหภูมิ 27-30 องศาเซลเซียส นํา้มัน

มะพร้าว จะคอ่ยๆ หลอมละลายตวั ภายใน 2 ชัว่โมง เป็นของเหลวใส ไม่มีสี เช่นเดิม เพราะ มีคณุสมบติัเป็นนํา้มนั

มะพร้าวอ่ิมตวัสงู จงึเปลี่ยนเป็นไขเร็วกวา่นํา้มนัชนิดอ่ืนเม่ือแช่เย็น และเม่ือวางนํา้มนัมะพร้าวท่ีอณุหภูมิต่ํากว่า 25 

องศาเซลเซลเซียสนํา้มนัมะพร้าวก็จะแข็งตวั (Figure 3)  

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Regeneration of Virgin cold-pressed coconut oil (VCO) (Left: VCO was liquid at 27-30 oC,  

Middle: VCO was solid at 9 oC 24 h, Right: VCO was changing from a solid to a liquid at  

27-30 oC  within 2 h)  

 

สรุป 

สถานะของกะทิสดเม่ือผ่านการแช่แข็งจะมีผลต่อการเหว่ียงแยกสารด้วยเคร่ืองเหว่ียงแยกสาร เม่ือกะทิมี

สถานะเป็นของเหลว จะทําให้เนือ้ครีมไม่สามารถเกาะตวักนัได้ดี จึงต้องเปลี่ยนสถานะของกะทิจากของเหลวเป็น

ของแข็ง ในช่วงเวลาและอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เพ่ือการเกาะตัวของกะทิและการแยกชัน้ของกะทิได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถแยกชัน้นํา้มนัมะพร้าวออกมาได้  และการควบคมุอุณหภูมิให้คงท่ีในระหว่างการป่ันเหว่ียง

ด้วยเคร่ืองเหว่ียงควบคมุอณุหภูมิ ควรใช้ท่ี 26 องศาเซลเซียส เพราะคณุสมบติัของนํา้มนัมะพร้าวจะเป็นของแข็ง

เม่ืออณุหภมิูต่ํากวา่ 26 องศาเซลเซียส หากต่ํากวา่อณุหภมิูท่ีกําหนดจะไมส่ามารถแยกนํา้มนัมะพร้าวออกจากกะทิ

ได้ เพราะกะทิส่วนใหญ่เป็นของแข็งทัง้หมด เม่ือพิจารณาในส่วนของร้อยละผลได้ทัง้หมด (Table 2 and Table 3) 

ไม่ได้ค่าร้อยละผลได้ทัง้หมดเท่ากบั 100% การเก็บตวัอย่างนํา้มนัมะพร้าวในชัน้บนสดุไม่สามารถเก็บตวัอย่างได้

หมดจงึยงัตกค้างในภาชนะเดิมเพราะเกิดตะกอนฟุ้ งกระจายจากชัน้ของครีมอาจทําให้ผลผลิตมีความขุ่นได้และไม่

มีความจําเป็นท่ีจะต้องป่ันเหว่ียงท่ี 15 และ 20 องศาเซลเซียส ให้ป่ันเหว่ียงท่ี 26 องศาเซลเซียส เพราะเม่ือ

เปรียบเทียบความคุ้มทุนต้องเสียเวลาและค่าไฟในการป่ันเหว่ียงเพ่ิมอีก 50 นาที เพ่ือแลกกบั % นํา้มนัมะพร้าวท่ี

เพ่ิมขึน้มาเพียง 2% เท่านัน้ ซึง่ไมคุ่้มคา่ในการทดลอง   
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